
 

 
Διάρκεια: 3,4 ημέρες  
Αναχωρήσεις: 27,28/10 

 
28η Οκτωβρίου στον Μυθικό Όλυμπο 

 
Αμπελάκια – Παλαιός Άγιος Παντεήμονας – Παραλία Κατερίνης – Λιτόχωρο 

– Ιερά Μονή Οσίου Εφραίμ – Ελατοχώρι – Βεργίνα – Νάουσα – Βόλος  
 
  

Πρόγραμμα εκδρομής 
 
 

1η μέρα: Αθήνα – Αμπελάκια – Παλαιός Άγιος Παντελεήμονας – Παραλία Κατερίνης 
Αναχώρηση από Αθήνα με προορισμό έναν παραδοσιακό οικισμό του νομού Λάρισας τα 
Αμπελάκια. Είναι χτισμένα στις βορειοδυτικές πλαγιές του όρους Όσσα, στην είσοδο της 
κοιλάδας των Τεμπών και φημίζονται για την επεξεργασία και την βαφή νημάτων με κόκκινο 
χρώμα που παρήγαγαν από την επεξεργασία του φυτού ριζάρι. Τα Αμπελάκια έχουν 
χαρακτηρισθεί ως παραδοσιακός οικισμός και κατά την περιήγησή μας θα θαυμάσουμε 
καλοδιατηρημένα πετρόκτιστα αρχοντικά και παραδοσιακές πέτρινες βρύσες που 
φανερώνουν παλαιότερες εποχές δόξας, πλούτου και ακμής. Στο κέντρο του χωριού, στο 
αναστηλωμένο αρχοντικό του «Μολά» θα επισκεφτούμε το λαογραφικό και ιστορικό 
μουσείο με εκθέματα που αναπαριστούν την καθημερινότητα των Αμπελακιωτών. Επίσης θα 
επισκεφτούμε το αρχοντικό Σβάρτς το οποίο είναι ένα από τα σπουδαιότερα κοσμικά κτίρια 
του Ελλαδικού χώρου. Άρχισε να κτίζεται το 1778 ως κατοικία του προέδρου του 
Συνεταιρισμού των Αμπελακίων Γεωργίου Μαύρου Σβαρτς, ενώ υπήρξε και η έδρα του 
Συνεταιρισμού. Το αρχοντικό παραμένει ακόμη και σήμερα δείγμα παραδοσιακής 
αρχιτεκτονικής υψηλής αισθητικής του 18ου αιώνα, με ξεχωριστές και εντυπωσιακές 
τοιχογραφίες. Χρόνος για φαγητό και στην συνέχεια θα απολαύσουμε τον καφέ μας σε ένα 
από τα ομορφότερα μέρη της Μακεδονίας, τον παλαιό Άγιο Παντελεήμονα. Ο 
αναπαλαιωμένος και διατηρητέος παραδοσιακός οικισμός βρίσκεται σε υψόμετρο 700μ., με 
εξαιρετική θέα προς τον Θερμαϊκό κόλπο και τις ακτές της Νότιας Πιερίας. Τέλος, πορεία 
προς το ξενοδοχείο διαμονής μας  στην Παραλία Κατερίνης. Τακτοποίηση στα δωμάτια και 
ξεκούραση. Το βράδυ πλούσιο δείπνο σε μπουφέ και διανυκτέρευση. 
 
2η μέρα: Λιτόχωρο – Ιερά Μονή Οσίου Εφραίμ του Σύρου – Ελατοχώρι 
Μετά το πλούσιο πρωινό μας, θα κινηθούμε στα ενδότερα του βουνού των Δώδεκα Θεών 
κατά τη μυθολογία, του επιβλητικού Ολύμπου. Πρώτος μας σταθμός η κωμόπολη του 
Λιτόχωρου. Το Λιτόχωρο είναι δημοφιλής πόλη για εκείνους που επιθυμούν να ξεκινήσουν 
αναρρίχηση στον Όλυμπο, καθώς από εκεί ξεκινούν όλες οι προσπάθειες για την κατάκτηση 
της κορυφής του μυθικού βουνού. Έπειτα, στους πρόποδες του βουνού, θα επισκεφτούμε 
το πανέμορφο, γυναικείο μοναστήρι του μεγάλου Πατέρα της Ορθοδοξίας Οσίου Εφραίμ του 
Σύρου, το μοναδικό προσκύνημα του Αγίου στον ελλαδικό χώρο. Χρόνος ελεύθερος για 
πνευματική χαλάρωση και στη συνέχεια αναχώρηση για ακόμα ένα ορεινό χωριό, από τα πιο 
δημοφιλή της περιοχής. Το Ελατοχώρι βρίσκεται σε υψόμετρο 780μ. και τόσο ο νέος όσο 
και ο παλιός οικισμός έχει εξελιχθεί σε ένα από τα καλύτερα ορεινά θέρετρα της Πιερίας. 
Ελεύθερος χρόνος για φαγητό σε παραδοσιακό εστιατόριο και επιστροφή στο ξενοδοχείο 
μας. Το βράδυ δείπνο σε μπουφέ και διανυκτέρευση. 
 
3η μέρα: Βεργίνα – Νάουσα 
Μετά το πλούσιο πρωινό θα αναχωρήσουμε για τη Βεργίνα, όπου θα ξεναγηθούμε στον 
αρχαιολογικό χώρο, έναν από τους σημαντικότερους της Ελλάδας. Στη συνέχεια θα 
αναχωρήσουμε για έναν από τους πιο όμορφους προορισμούς της χώρας μας το άλσος του 
Αγίου Νικολάου δύο χιλιόμετρα από την πόλη της Νάουσας. Εδώ ένας περίπατος μέσα στο 
άλσος περνώντας κάτω από τεράστια, πολυετή πλατάνια και δίπλα στα κρυστάλλινα νερά 
του ποταμού θα μας χαλαρώσει με τον καλύτερο τρόπο. Χρόνος για φαγητό στις ταβέρνες 
της περιοχής και επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Δείπνο σε πλούσιο μπουφέ και 
διανυκτέρευση. 
 



 
 
4η μέρα: Παραλία Κατερίνης – Βόλος – Αθήνα 
Πλούσιο πρόγευμα και αναχώρηση για την επιστροφή μας στην Αθήνα μέσω Βόλου όπου θα 
μας δοθεί η ευκαιρία να γευματίσουμε σε κάποιο από τα παραδοσιακά τσιπουράδικα της 
πόλης. Άφιξη στην Αθήνα νωρίς το βράδυ. 
 

 
Τιμή συμμετοχής κατ’ άτομο : 

 
 

 
 
Early Booking: 

 
Οι τιμές ισχύουν με έγκαιρη κράτηση έως 01/10 και για περιορισμένο αριθμό δωματίων. 
Έπειτα θα προσαυξηθούν περίπου 15% 
 
 
Περιλαμβάνονται: 
 
 Δύο ή τρεις διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο επιλογής σας (Mediterranean Princess 4* ή 
Mediterranean Village 5* με ημιδιατροφή 
 Μεταφορές – περιηγήσεις με πολυτελές λεωφορείο  
 Αρχηγός εκδρομής 
 Ασφάλεια αστικής ευθύνης 
 Φ.Π.Α. 
 
 
Δεν περιλαμβάνονται: 
 

 Φιλοδωρήματα, είσοδοι σε μουσεία & αρχαιολογικούς χώρους 
 Ο φόρος διαμονής αξίας 3€ το δωμάτιο ημερησίως για το Mediterranean Princess 4* 

και 4€ το δωμάτιο ημερησίως για το Mediterranean Village 5* 
 Φαγητά & ποτά εκτός της ημιδιατροφής 
 Ό,τι δεν αναφέρεται στο παραπάνω πρόγραμμα 

 
 
Σημειώσεις: 
 

 Θα πραγματοποιηθεί και τριήμερη εκδρομή με αναχώρηση στις 28/10 χωρίς την 3η 
ημέρα του παραπάνω προγράμματος. 

 Το πρόγραμμα της εκδρομής μπορεί να τροποποιηθεί αν κριθεί αναγκαίο 
 Η συμμετοχή σε οποιοδήποτε από τα αναφερόμενα ταξίδια, σημαίνει αυτόματη και 

ανεπιφύλακτη αποδοχή των Γενικών Όρων Συμμετοχής 
 

Ξενοδοχείο Αναχ. 2κλινο 
3ο άτομο 
ενήλικας 

3ο άτομο 
παιδί 

Έως 6 ετών 

3ο άτομο 
παιδί 

έως 12 ετών 
Μονόκλινο 

Mediterranean 
Rrincess 4* 

28.10 
3ημ. 

159€ 139€ - - 215€ 

27.10 
4ημ. 

225€ 189€ - - 309€ 

Mediterranean 
Village 5* 

28.10 
3ημ. 175€ 145€ 75€ 125€ 245€ 

27.10 
4ημ. 249€ 199€ 95€ 170€ 349€ 


